
1 

 

 

Projev předsedkyně EP Roberty Metsolové na plenárním zasedání dne 1. března 2022 

 

Scházíme se tu dnes v temném stínu Putinovy války. Je to válka, kterou jsme nevyprovokovali. 

Válka, kterou jsme nezačali. Hanebný vpád na území suverénního, nezávislého státu.  

 

Jménem Evropského parlamentu odsuzuji ruskou vojenskou agresi proti Ukrajině co 

neostřejším možným způsobem a vyjadřuji svou solidaritu se všemi, kteří válkou trpí a kteří v ní 

zahynuli. 

 

Poselství Evropy je jednoznačné: budeme vzdorovat. Nebudeme odvracet zrak, když ti, kteří 

v ulicích bojují za naše hodnoty, čelí mohutné Putinově vojenské mašinérii. Budeme podporovat 

jurisdikci Mezinárodního trestního soudu a vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině. Putin se 

bude muset ze svých činů zodpovídat, stejně tak jako Lukašenko. 

 

Evropa, tak jak ji známe, čelí v této chvíli existenční hrozbě – ta Evropa, pro kterou tolik lidí tolik 

obětovalo. 

 

Proto je mi zvláštním potěšením oznámit, že v tento významný den k nám promluví prezident 

Zelenskyj a po něm předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk. Dovolte mi také, 

abych zvlášť srdečně přivítala velvyslance Ukrajiny a další zástupce ukrajinského lidu, kteří jsou 

dnes s námi v plenárním sále. 

 

Pane prezidente, děkujeme vám za to, že jste světu ukázali, co to znamená vzdorovat agresi. 

Děkujeme vám za to, že jste nám připomněli, jak nebezpečná je nečinnost a lhostejnost. 

 

Každodenní projevy mimořádného hrdinství Ukrajinců jsou zdrojem inspirace pro všechny 

z nás. Ukrajinské obranné síly i prostí občané přinášejí tu nejvyšší oběť, aby zpomalili postup 

tankových kolon. Staří lidé se staví do cesty ruským vojskům, ačkoli jejich jedinou zbraní je 

hrdost a slunečnice. Statečné ženy rodí děti ve stanicích metra vedle svých kalašnikovů. 

 

Vaši lidé ukázali světu, že náš způsob života stojí za to, abychom jej bránili, i když zaplatíme 

vysokou cenu. To nám potvrdí všichni, kdo prožili okupaci – všichni, kdo vzdorují útlaku 

v Bělorusku a kdo k nám vzhlížejí v Moldavsku nebo v Gruzii. 

 

Stojí to za to. Pro nás, pro nastupující generaci, pro ty, kdo na Ukrajině a na celém světě věří 

v Evropu a v náš způsob života. Pro všechny, kdo touží po svobodě. 
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V těchto dnech, které přinesly tolik bolesti, mohl každý vidět, jaká byla reakce Evropy. Nyní 

nesmíme v našem úsilí polevit, ať to bude stát sebevíc. 

 

 Sousední státy přijaly stovky tisíc ukrajinských uprchlíků. 

 Evropané poskytují Ukrajincům přístřeší ve svých domovech. 

 Přijali jsme soubor bezprecedentních, masivních sankcí. 

 Půjdeme ještě o krok dále a poskytneme Ukrajině tolik potřebné zbraně. 

 Vyhlásili jsme, že ruská letadla včetně soukromých letounů ruských oligarchů již nejsou 

vítána v našem jinak otevřeném vzdušném prostoru. 

 Učinili jsme kroky k tomu, aby Rusko bylo odpojeno od systému SWIFT. 

 Zakázali jsme nástroje kremelské propagandy. 

 Evropští občané, organizace, podniky i sportovní kluby zaujali jednoznačný, důrazný 

postoj a dali najevo, že s agresorem nechtějí mít nic do činění a není u nich vítán. 

 

Evropa je připravena jít i dále. 

 

Uznáváme evropskou perspektivu Ukrajiny. Jak jasně říkáme v našem usnesení, pane 

prezidente, přivítali jsme žádost Ukrajiny o přiznání statusu kandidátské země a o splnění 

tohoto cíle budeme usilovat. Budoucnosti se musíme postavit společně. 

 

Pane prezidente, ve vašem boji o přežití, v této temné chvíli evropských dějin stojíme při vás. 

V Evropském parlamentu budete mít vždy svého spojence, vždy zde naleznete prostor, z něhož 

budete moci promlouvat k Evropě i světu, a Evropský parlament vám bude vždy a za všech 

okolností přítelem. 

 

Evropský parlament o sobě může hrdě prohlásit, že byl vždy trnem v oku všem autokratům. 

V tomto duchu budu usilovat o to, aby byl veškerým představitelům Kremlu zakázán vstup do 

našich budov. V našem domě demokracie není místa pro agresory a válečné štváče. 

 

Vážený pane prezidente, vážené poslankyně a poslanci, na závěr bych chtěla formulovat čtyři 

důležité principy, kterými bychom se měli napříště řídit: 

 

Za prvé: Evropa se již nemůže spoléhat na kremelský plyn. Musíme více usilovat o diverzifikaci 

našich energetických systémů, aby Evropa již nebyla vydána na pospas autokratům a naše 

energetická bezpečnost tak dostala pevný základ.  
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Za druhé: Evropa již nemůže přijímat ruské peníze a tvářit se, jako by za to Kreml nic nechtěl. 

Putinovi oligarchové a ti, kteří platí jeho účty, již nesmí využívat svou kupní sílu k tomu, aby se 

mohli v našich městech, našich komunitách ... nebo našich sportovních klubech tvářit jako 

úctyhodní lidé. 

 

V evropských přístavech by už nemělo být místo pro jejich luxusní jachty. A my už nemůžeme 

Putinovým kamarádům prodávat pasy, které jim pak umožňují obcházet naše bezpečnostní 

opatření. Teď už ne. 

 

Za třetí: pokud jde o investice do obrany, nestačí o nich jenom mluvit. Evropa se musí postarat 

o vytvoření skutečné bezpečnostní a obranné unie. Během posledního týdne jsme ukázali, že 

to je možné a žádoucí – ale v prvé řadě je to zcela nezbytné. 

 

A konečně za čtvrté: musíme bojovat proti dezinformační kampani Kremlu. Apeluji proto na 

platformy sociálních médií a na technologické koncerny, aby tuto odpovědnost braly vážně 

a aby pochopily, že při hašení požáru není možné jen netečně přihlížet. 

 

Pane prezidente Evropské rady, paní předsedkyně Evropské komise, pane vysoký 

představiteli, děkuji vám za to, že jste tváří v tvář této hrozbě dosáhli toho, že Evropa je 

jednotná a odhodlaná. 

 

Všichni z nás jako členové parlamentu budeme předávat poselství evropské jednoty našim 

voličům. 

 

Pane prezidente, děkuji vám. Jsme tu dnes spolu a budeme spolu i nadále. Jsme s Ukrajinou. 

 

Máte slovo. 

 


